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ประเทศไทย 13 สิ งหาคม 2019 –
ผูบ้ ริโภคในไทยสามารถวางใจได้ว่าสินค้าเกษตรเป็ นออร์แกนิคอย่างเท้จริงเมือ่ มีฉลากออร์แกนิคของยุโรป
สัญลักษณ์ออร์แกนิคของสหภาพยุโรปหรือทีร่ จู้ กั กันในอีกนามหนึ่งว่าตราใบไม้ยโู ร (Euro Leaf)
คือสัญลักษณ์ทช่ี ว่ ยให้ผบู้ ริโภคทราบได้อย่างง่ายดายว่าสินค้าใดเป็ นสินค้าออร์แกนิค
อีกทัง้ ยังเป็ นการรับรองว่าสินค้านัน้ ผ่านกระบวนการผลิตทีย่ งยื
ั ่ นอีกด้วย
ทีด่ า้ นข้างของสัญลักษณ์ออร์แกนิคของสหภาพยุโรปจะมีเลขรหัสของหน่วยงานรับรอง
และจะต้องมีการแสดงสถานทีเ่ พาะปลูกวัตถุดบิ ทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ด้วย
ทัง้ นี้ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านการรับรองความเป็ นออร์แกนิคโดยองค์กรหรือหน่วยงานรับรองทีไ่ ด้รบั การอนุมตั เิ ท่านั ้
นจึงจะสามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ออร์แกนิคนี้ได้
ซึง่ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ผ่านเงือ่ นไขอันเข้มงวดในด้านการผลิต การแปรรูป การขนส่ง
และการจัดเก็บแล้ว
ในปั จจุบนั นี้ผบู้ ริโภคในไทยมีรายได้สงู ขึน้ และรับรูข้ อ้ มูลมากขึน้ จากการใช้อนิ เตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง
จึงทาให้ผบู้ ริโภคหันไปให้ความสาคัญกับสุขภาพและวิถชี วี ติ ทีเ่ ติมเต็มความสุขมากขึน้
ดังนัน้ การให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของอาหารจึงทาให้ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเป็ นทีต่ อ้ งการเพิม่ ขึน้
เมือ่ เร็วๆ นี้ได้มกี ลุ่มผูบ้ ริโภคหลายกลุ่มเรียกร้องต่อรัฐบาลให้สงห้
ั ่ ามการใช้ยาฆ่าแมลง
เนื่องจากสารเคมีเหล่านัน้ ทาให้เกิดผลเสียต่อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังเป็ นภัยคุกคามต่อสาธารณสุข
จากการสารวจระดับโลกของนีลเส็น 69%
ของผูบ้ ริโภคในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอ้ งการผลิตภัณฑ์อาหารซึง่ ทาจากส่วนประกอบทีส่ ดและเป็
นออร์แกนิค พวกเขาเห็นว่าสุขภาพเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญอย่างยิง่ ในการตัดสินใจซื้อสินค้า1
ในขณะทีค่ วามต้องการอาหารออร์แกนิคกาลังเพิม่ ขึน้
ปั ญหาในด้านการทาฉลากก็เป็ นประเด็นทีเ่ ห็นได้ชดั เช่นกัน ผูบ้ ริโภคอาจมีความสับสนกับฉลากต่างๆ
เช่นฉลาก "ปราศจากยาฆ่าแมลง" และ "ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ" และฉลากออร์แกนิคของแท้
"ผูบ้ ริโภคในไทยทีก่ าลังต้องการความปลอดภัยในอาหารและทางเลือกทีด่ ตี ่อสุขภาพมากขึน้ สามารถดูทส่ี ญ
ั ลั
กษณ์ออร์แกนิคของสหภาพยุโรปเพือ่ การรับรองคุณภาพ สหภาพยุโรปมีกฎเกณฑ์ทเ่ี ข้มงวดในด้านการผลิต
การแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการทาฉลากสาหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค
ทุกขัน้ ตอนในการผลิตอาหารออร์แกนิคนัน้ ผ่านการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ" ลิปป์ ดูปยุ
หัวหน้าฝ่ ายเศรษฐกิจและการค้าของคณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจาประเทศไทยกล่าว
พันธกิจธุรกิจที่ 15
ของโครงการธุรกิจสหภาพยุโรปในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะนาผูผ้ ลิตอาหารและเครือ่ งดื่มออร์แกนิ
ค 48 รายมาสู่สงิ คโปร์และไทย
และจะนาเสนอผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านการรับรองออร์แกนิคของสหภาพยุโรปสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราจะเข้าร่วมในงานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand ทีก่ รุงเทพฯ ในวันที่ 4 ถึง 7 กันยายน 2019
สินค้าทีเ่ ราจะนาเสนอได้แก่น้ามันมะกอก ช็อกโกแลต คุก้ กี้ อาหารว่าง ผลไม้แช่แข็ง อาหารเด็กอ่อน พาสต้า
เมล็ดกาแฟ ไวน์ เบียร์ เครือ่ งปรุง สมุนไพร น้าผลไม้ เครือ่ งดืม่ พลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
เป็ นครัง้ แรกทีผ่ เู้ ยีย่ มชมซุม้ โครงการธุรกิจสหภาพยุโรปในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกั
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บการนาอาหารและส่วนประกอบออร์แกนิคของยุโรปไปใช้กบั สูตรอาหารไทยจากการสาธิตการประกอบอาห
ารในซุม้ ของเรา
"ในพันธกิจทางธุรกิจนี้ เราต้องการทีจ่ ะให้ความรูเ้ กีย่ วกับฉลากออร์แกนิคของยุโรป
และนาเสนอผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทีผ่ ่านการรับรองออร์แกนิคของสหภาพยุโรปสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใ
ต้" คุณดูปยุ ไกล่าวเพิม่ เติม
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โครงการธุรกิจสหภาพยุโรปในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอื โครงการริเริม่ ทีส่ นับสนุนโดยสหภาพยุโรป
ซึง่ มีเป้ าหมายในการช่วยให้บริษทั ยุโรปสร้างเครือข่ายกับผูป้ ระกอบการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เกี่ยวกับโครงการธุรกิ จสหภาพยุโรปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โครงการธุรกิจสหภาพยุโรปในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้บริการแบบครบวงจรซึง่ ครอบคลุมการสนับ
สนุนด้านธุรกิจ วัฒนธรรม และกฎหมาย รวมถึงการศึกษาตลาด การฝึกอบรมด้านวัฒนธรรม
และการประชุมทางธุรกิจ
เราคาดว่าบริการเหล่านี้จะอานวยความสะดวกในการร่วมมือกับผูป้ ระกอบการในท้องถิน่
ไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบบริษทั ร่วมทุน การจัดจาหน่าย หรือข้อตกลงด้านใบอนุญาตต่างๆ
อีกทัง้ ยังช่วยให้กระบวนการเข้าสู่ตลาดท้องถิน่ นัน้ รวดเร็วขึน้ ด้วย
โครงการริเริม่ ซึง่ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปนี้ได้เปิ ดตัวในเดือนมิถุนายน 2016
โดยมีเป้ าหมายในการนาธุรกิจ SME ของยุโรปไม่เกิน 1,000 รายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในห้าปี
เพือ่ ช่วยบริษทั เหล่านัน้ ในการพัฒนาธุรกิจภายนอกยุโรป
ด้วยแนวคิดในการจัดหาคู่และบริการสนับสนุนธุรกิจ
โครงการธุรกิจสหภาพยุโรปในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะช่วยให้บริษทั ยุโรปสามารถร่วมมือในการ
ทาธุรกิจระยะยาวกับตลาดหลายแห่ง ซึง่ รวมถึงสิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และไทย
ในปี 2016-2020 พันธกิจทางธุรกิจของโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมภาคส่วนธุรกิจต่อไปนี้:
การออกแบบสมัยใหม่ของยุโรป เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและทรัพยากรน้า
อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและการแพทย์
และเทคโนโลยีขอ้ มูลและการสือ่ สาร เรียนรูเ้ พิม่ เติมได้ท่ี www.eubusinessavenues.com
ดูรายการของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมในพันธกิจทางธุรกิจนี้
รวมถึงรายละเอียดย่อของบริษทั เหล่านัน้ ได้ในภาคผนวก A
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกฎระเบียบออร์แกนิคของสหภาพยุโรปได้ตามลิงก์ดา้ นล่างนี้:
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust_en
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/organiccertification_en
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